KNNV-afdeling IJssel & Lek

versie 5-aug-13

Weekend Weerribben
Zaterdag 27 juli 2013: Kiersche Wijde-De Wieden olv Ab van Dijk; daarna Rottige Meente
(een absolute minderheid bezocht 's middags het Geologisch Monument Wolterholten, Steenwijk)
Wisselend bewolkt, rond middag gevaarlijk onweer, ca 28°C, klam, weinig wind; 17-19 deelnemers
Zondag 28 juli 2013: fluistervaart door de Weerribben vanuit Ossenzijl met lunch in Kalenberg
Prima, zonnig weer met ca 25°C en matige wind; 19 deelnemers
Planten
Wetenschappelijke naam
Aegopodium podagraria
Alisma spec
Alnus glutinosa
Aronia × prunifolia
Bellis perennis
Berula erecta
Betula pendula
Butomus umbellatus
Carex acutiformis
Carex paniculata
Carex riparia
Cicuta virosa
Comarum palustre
Convolvulus sepium
Crepis capillaris
Dryopteris dilatata
Echinochloa spec
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Erica tetralix
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium uliginosum
Glechoma hederacea
Heracleum mantegazzianum
Holcus lanatus
Hydrocharis morsus-ranae
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus pedunculatus
Lycopus europeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Matricaria discoidea
Mentha aquatica
Myosotis (spec)
Myricaceae gale

Nederlandse naam
zevenblad
een waterweegbree
zwarte els
appelbes
madeliefje
kleine watereppe
ruwe berk
zwanenbloem
moeraszegge
pluimzegge
oeverzegge
waterscheerling
wateraardbei
haagwinde
klein streepzaad
brede stekelvaren
een hanenpoot
kweek
harig wilgenroosje
gewone dophei
koninginnekruid
moerasspirea
es
kleefkruid
ruw walstro
hondsdraf
reuzenberenklauw
gestreepte witbol
kikkerbeet
gewoon biggenkruid
hulst
reuzenbalsemien
gele lis
biezenknop
pitrus
trekrus
Engels raaigras
wilde kamperfoelie
moerasrolklaver
wolfspoot
grote wederik
grote kattenstaart
schijfkamille
watermunt
een vergeet-me-nietje
gagel

status

zeldzaam

beschermd

RL gevoelig

RL gevoelig

Nuphar lutea
Nymphaea alba
Osmunda regalis
Persicaria maculosa
Peucedanum palustre
Phleum pratense ssp pratense
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major ssp major
Poa annua
Polygonum aviculare
Potamogeton lucens
Potentilla erecta
Prunus padus
Prunus serotina
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus lingua
Rhamnus frangula
Rorippa sylvestris
Rubus fruticosus
Rumex conglomeratus
Rumex hydrolapathum
Rumex obtusifolius
Sagittaria sagittifolia
Schoenoplectus lacustris
Scutellaria galericulata
Sium latifolium
Solanum dulcamara
Sonchus palustris
Sorbus aucuparia
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Stachys palustris
Stellaria media
Stratiotes aloides
Thalictrum flavum
Thelypteris palustris
Trifolium repens
Typhaceae angustifolia
Typhaceae latifolia
Urtica dioica
Vicia cracca

gele plomp
witte waterlelie
koningsvaren
perzikkruid
melkeppe
timoteegras
riet
smalle weegbree
grote weegbree
straatgras
gewoon varkensgras
glanzig fonteinkruid
tormentil
gewone vogelkers
Amerikaanse vogelkers
zomereik
scherpe boterbloem
egelboterbloem
grote boterbloem
sporkehout
akkerkers
gewone braam
kluwenzuring
waterzuring
ridderzuring
pijlkruid
mattenbies
blauw glidkruid
grote watereppe
bitterzoet
moerasmelkdistel
wilde lijsterbes
kleine egelskop
grote egelskop
moerasandoorn
vogelmuur
krabbenscheer
poelruit
moerasvaren
witte klaver
kleine lisdodde
grote lisdodde
grote brandnetel
vogelwikke

Korstmossen
Wetenschappelijke naam
Buellia ocellata
Caloplaca citrina
Caloplaca holocarpa
Candelariella vitellina
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Flavoparmelia soredians
Hypogymnia physodes
Lecanora albescens
Lecanora chlarotera
Lecanora muralis

Nederlandse naam
dijkstrontjesmos
gewone citroenkorst
muurzonnetje
grove geelkorst
eikenmos
bosschildmos
groen boomschildmos
gewoon schorsmos
kalkschotelkorst
witte schotelkorst
muurschotelkorst

beschermd

RL gevoelig
zeldzaam

status

Lecidella elaeochroma
Melanelixia subaurifera
Parmelia sulcata
Physcia adscendens
Physcia tenella
Porpidia soredizodes
Punctelia subrudecta
Ramalina farinacea
Rhizocarpon reductum
Sarcogyne regularis
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

gewoon purperschaaltje
verstopschildmos
gewoon schildmos
kapjesvingermos
heksenvingermos
dunne blauwkorst
gestippeld schildmos
melig takmos
donker landkaartmos
berijpte kroontjeskorst
groot dooiermos
klein dooiermos

Geleedpotigen
Wetenschappelijke naam
Aglais io
Abraxas grossulariata
Aeshna isoceles
Aeshna viridis
Agriphila straminella
Anasimyia lineata
Andricus quercuscalicis
Apis mellifera
Arctia caja
Autographa gamma
Carabus granulatus
Chrysolina fastuosa
Chrysops relictus
Coenagrion pulchellum
Conocephalus dorsalis
Crocothemis erythraea
Cyrinus natator
Dolomedes fimbriatus
Elophila nymphaeata
Episyrphus balteatus
Eristalis intricaria
Eristalis pertinax
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Gerridae spec
Helophilus hybridus
Helophilus pendulus
Iteomyia capreae
Leptura quadrifasciata
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Lycaena dispar
Maniola jurtina
Ochlodes sylvanus
Orthetrum cancellatum
Panorpa communis
Pararge aegeria
Pardosa pullata
Pieris rapae
Polygonia c-album
Rhagonycha fulva
Sericomyia silentis
Stetophyma grossum

Nederlandse naam
dagpauwoog
bonte bessenvlinder
vroege glazenmaker
groene glazenmaker
blauwooggrasmot
snuitwaterzweefvlieg
knoppergal
honingbij
grote beer
gamma-uil
gekorrelde schalebijter
hennepgoudhaantje
gewone goudoogdaas
variabele waterjuffer
gewoon spitskopje
vuurlibel
schrijvertje
gerande oeverspin
waterleliemot
snorzweefvlieg
hommelbijvlieg
kegelbijvlieg
grote roodoogjuffer
kleine roodoogjuffer
een schaatsenrijder
moeraspendelvlieg
gewone pendelvlieg
kleine wilgwratgalmug
vierbandsmalbok
gewone pantserjuffer
viervlek
grote vuurvlinder
bruin zandoogje
groot dikkopje
gewone oeverlibel
gewone schorpioenvlieg
bont zandoogje
gewone wolfspin
klein koolwitje
gehakkelde aurelia
kleine rode weekschild
gele veenzweefvlieg
moerassprinkhaan

status

RL kwetsbaar
RL bedreigd zeldzaam

zeldzaam

RL ernstig bedreigd zeer zeldzaam beschermd
RL gevoelig

RL kwetsbaar zeldzaam

Sympetrum sanguineum
Tabanus autumnalis
Tenthredinidae spec
Vanessa atalanta
Xylota sylvarum

bloedrode heidelibel
grijze runderdaas
een sluipwesp
atalanta
grote gouden bladloper

Vogels
Wetenschappelijke naam
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Alopochen aegyptiaca
Anas plathyrhynchos
Anser anser
Apus apus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Botaurus stellaris
Buteo buteo
Carduelis chloris
Chroicocephalus ridibundus
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus monedula
Cyanistes caeruleus
Delichon urbica
Egretta alba
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Garrulus glandarius
Hippolais icterina
Hirundo rustica
Motacilla alba
Muscicapa dauurica
Numenius arquata
Parus major
Passer domesticus
Phalacrocorax carbo
Phylloscopus collybita
Pica pica
Riparia riparia
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Vanellus vanellus

Nederlandse naam
rietzanger
kleine karekiet
Nijlgans
wilde eend
grauwe gans
gierzwaluw
blauwe reiger
purperreiger
roerdomp
buizerd
groenling
kokmeeuw
ooievaar
bruine kiekendief
houtduif
zwarte kraai
kauw
pimpelmees
huiszwaluw
grote zilverreiger
roodborst
boomvalk
torenvalk
vink
meerkoet
gaai
spotvogel
boerenzwaluw
witte kwikstaart
grauwe vliegenvanger
wulp
koolmees
huismus
aalscholver
tjiftjaf
ekster
oeverzwaluw
boomklever
spreeuw
zwartkop
winterkoning
merel
kievit

status

Paddenstoelen
Wetenschappelijke naam
Fomes fomentarius
Piptoporus betulinus
Polyporus squamosus

Nederlandse naam
echte tonderzwam
berkenzwam
zadelzwam

status

RL gevoelig

RL gevoelig

RL kwetsbaar

RL gevoelig

RL gevoelig

Russula spec
Taphrina amentorum
Taphrina sadebeckii

een russula
elzenvlag
elzenbladblaasje

Zoogdier
Wetenschappelijke naam
Oryctogalus cuninculus
Sciurus vulgaris

Nederlandse naam
konijn
eekhoorn

status

Amfibie & reptiel
Wetenschappelijke naam
Natrix natrix
Pelophylax spec

Nederlandse naam
ringslang
een groene kikker

status
RL kwetsbaar

zeldzaam
zeer zeldzaam

